
 

 

 پودمانی آموزش

Modular Training 

 خودکفتا   مستقل،   واحدهای قالب در که محورفراگیر آموزش از نوعی
 یتا  موضوع یک که نحوی به شود می هارائ هم با مرتبط و سنجش قاب،
  .دهد  تشکی، را مشقرک ای حرفه صالحیت یک

 تاریخچه

 منظـور  به ندگىز ىاهـ هپديد ىدـنبـهـقـبـطو  روـما ماـظـنتا
 دخو شتالاز  حاصل جــ نتاي یریکارگ و به يافتدر ،شناخت

 یپودمـان  يشـة و اند يکـرد رو مايةرـخمیآنها،  با ردوـبرخدر 
اما برخـورد  دارد.  يرينهد يخىرتاآن  به مىآداست و گرايش 

ــه ــنديشا ينا با آگاهانـ ــه حطرو  هــ ــه  آن بـ  ةپديد يكمثابـ
 به ىمآد یزــ تجهو  وتتفاـم معلو شترـگس با ،سىربرردوـم

و  نبخشید نسامارا در  مىبه نوبه خود، آد ،علمى یها روش
 نگرشى با ساخت درقاداد و او را  رىيا ندگىز رموا منتظاا
ــس ــب مونشاپیر نجها با یستمىــ  ةسد زغا. از آکند ردرخوــ

 وتفاـــمت معلو درروش  ينا کــارگیری بهو  دهاـــستفا ،بیستم
 های یتفعال یاه جنبه بیشتردر  هپديد ينا نکنوو ا شد رىجا
 ی(. آموزش پودمان1386 يانی،شناخته شده است )جار یبشر
 یروسـ  یستمعنوان س يرز یدر مقاالت علم بار یننخست یبرا

 يسبه تـدر  يکردرو ينذکر شده است. ا 1860در اواخر دهة 
 یهـا  مستخرج از مهـارت  يحصر یها مؤلفه يیشناسا بر یمبتن
مطالعه قرار گرفتنـد  و اقدامات( بود که مورد  یات)عمل یشغل
(Ibyatova, Oparina & Rakova, 2018رو .) مانىدپو يکـرد 

ــةمیدر ز ــتفعال ن ــاى ي دوم  جهانى جنگ يطاشردر  صنعتى ه
 هـاى فعالیت رانکاانـدر ستو د صنايع نصاحباشکل گرفت. 

بــه  هزينــه کمع و يســر یابیضــرورت دســت یدر پــ دى،قتصاا
 دةفاـستا اىبرو  زنیاردمو اتولیدـت سايرو  مىمصنوعات نظا

ــتدر فعال رکا وىنیراز  سطهوابىو  سريع ــای یـ  وت،متفا هـ
ــد  ندابتو که نددبو اى هيژو و مناسبروش  مندزنیا ــا ه  یه

ــده ــان،)جهان کند تأمینرا  يادشـ ــال1382 یـ ــه ی(. درحـ  کـ
قرن  يكاز  یشب دهمتح ياالتدر ا یدورة پودمان یساختارها

دهة  يلو اوا 1980در اواخر دهة  یسآمد، در انگل يدپد یشپ
هـا   دانشـگاه  یشـتر که در ب یمنزلة ابتکار عمل محور به 1990

 یسـاز  (. پودمانFrench, 2015) يافتصورت گرفت توسعه 
سـا    40موضوع بحـ  در   یا و حرفه یآموزش فنّ یها نظام

و  يلتعــد ســمت گذشـته در اروپــا بـوده اســت. حرکــت بـه   
هبـرد مهـم   را يكاز  یمثابه بخش حاضر به درحا  بندی یمتقس
منظـور   بـه  یا و حرفه یآموزش فنّ یها نظام یساز مدرن یبرا
 یهـا  مواجهـه بـا لـالش    یمنعطف بـرا  ینظام آموزش يجادا

 هـای  یچیـدگی و پ یفنـاور  ییـرات کار مانند تغ یایدن یامروز
 يب(. با تصوCedefop, 2009حر  درنظر گرفته شده است )

وزش آمـ  یپودمـان  یکـاربرد -یعلمـ  یهـا  آمـوزش  نامة يینآ
شاخة کاردانش در نظـام   یسو تأس یدر آموزش عال یپودمان
در  یوپرورش در دهة هفتاد، آمـوزش پودمـان   آموزش يدجد

کشور مطرح شد و تاکنون بـه جهـات    یبخش آموزش رسم
 یهــا پودمــان، دوره دوره، رشــته، تــك یمختلــف در طراحــ

در آمـوزش   یآموزش یها بسته ينو تدو يستگیو شا رتمها
 است. يافتهتوسعه  سمییررو غ یرسم
 

 شناسی اصطالح

 یپودمـان  یبـی از دو واژة آموزش و واژة ترک یآموزش پودمان
 يــادادن  يــاد ينــدشــده اســت. مفهــوم آمــوزش فرا یلتشــک

هـا اسـت و پودمـان از     هـا و ارزش  فراگرفتن دانش و مهارت
، بـه  Module ی، معـاد  فارسـ  «مان»و پسوند « پـود» یبترک
؛ [متفـاوت  یها با تلفظ] Module ی،مانفرانسه و آل یسی،انگل
ـ модуль ی،روس  يشـة ر Modulusوحـدة اسـت.    ی،؛ و عرب
ــ ــ یو بــرا Module ینالت ــه معنــ  1753در  بــار یناول  یب

ــدازه ــریگ ان ــان در     ی ــت. پودم ــده اس ــتفاده ش ــك اس کول
هر بخش از سامانه کـه   يعنی یفرهنگستان زبان و ادب فارس
ــه و مســتقل از بخــش ــل اســتفاده و قا يگــرد یهــا جداگان ب

باشد )فرهنگسـتان زبـان و ادب    مانهتحت آن سا یبردار بهره
در لهار مقوله بـه   ین،مع ی(. در فرهنگ فارس1395 ی،فارس

مؤلفـة   يـا عنـوان واحـد    مفهوم پودمان پرداخته شده است: به
استفادة آسـان   يا یبترک یسازواره که برا يكاز  یاستاندارد

 یهـا  دوره يـا ن واحـدها  عنـوا  بـه  شـود؛  یساخته م يا یطراح
عنوان واحـدها   ها و مدارس؛ به دانشگاه رد یمشخص آموزش

 یعنـوان واحـدها   همگـون و مشـابه؛ و بـه    یصنعت یو اجزا
ها )فرهنـگ   ساختمان یدر معمار یو با اندازة مساو یتکرار
از  يکــی یمبــريج،نامــة ک (. در واژه1398 ین،معــ یفارســ
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 یرا طـ  یة کـامل شده است که با هـم دور  يفتعر يیواحدها
 ین. همچنـ شود یم يسدانشگاه تدر ياو در دانشکده  کنند یم

کـل   يـك  یـب، جداگانه که هنگـام ترک  یها از مجموعه يکی
ــک  ــل را تش ــ یلکام ــد یم  Cambridge Advanced) دهن

Learner's Dictionary, 2019يــكنامــة وبســتر،  (. در واژه 
 يـا موضـوع   يـك شـده اسـت کـه     يـف تعر یواحد آموزشـ 

ــالح ــش مــ  یتص ــد یرا پوش  Merriam-Webster's) ده

Dictionary, 2019ــته یت(. صـــالح از  یا متشـــکل از بسـ
اسـت کـه    يیواحـدها  يااستانداردها  ی،ا حرفه های يستگیشا

 باشــد یرا دارا مــ ینامــهگواه يــكدر  يــافتن یتارزش رســم
(ILO, 2007.) 

 یواحد ینامة آکسفورد پودمان به معنا لغت در ین،همچن 
 يـك را در  یلیدورة تحصـ  يـك از  یبخش تواند یاست که م
(. مرکـز  Lea et al., 2014دهـد )  یلدانشگاه تشک يادانشکده 

بسـتة   يـك مفهوم پودمـان را   یا،استرال یا حرفه یقاتتحق یمل
 يـا خـود   یبـه خـود   توانـد  یکـه مـ   کند یم يفتعر يادگیری

گذرانده شـود و ممکـن    یدورة آموزش يكاز  یبخش منزلة به
شـود   يسـتگی لند واحد شا يا يكبه  یابیدست است منجر به

(Guthrie, 2009در تعر .)يـا واحـد آمـوزش    يك يگر،د يفی 
از  یمنزلة بخش به يا يیتنها به تواند یاست که م یآموز مهارت
از لنـد درس مـرتبط    یا دوره گذرانده شود و مجموعه يك
 يـف را تعر یمهـارت خاصـ   يکديگرهم است که به همراه  اب
 (.1394و همکاران،  یاد)شمش کند یم

ـ  در واژه  ـ  یـت آمـوزش و ترب  المللـی  یننامة مرکز ب و  یفنّ
 يـر ز يفسازمان ملل متحد در ارتباط با پودمان تعار یا حرفه

تر، کـه   بزرگ یتصالح يكاز  یقسمت (ذکر شده است: الف
از  ای یـزه آم (ب گیـرد؛  یقرار مـ  يیدصورت مستقل مورد تأ به

ــزا ــتگیشا یاج ــاه يس ــش ی،آگ ــرش و  دان ــارت و نگ ، مه
در نقـش خـا .    يسـته فـرد شا  يـك  یفتکال کنندة مشخص
را شـامل   يسـتگی لند واحد شا يا يكها ممکن است  پودمان

 یدادهـا  بـرون  ی،مشخص کار یتفعال کنندة یفشوند و توص
 یابی،ارائـه و ارزشـ   قابـل  يیدادهـا  انتظـار از کـار، بـرون    مورد
 یابانارزش ینما برادامنة استاندارد، نکات راه یق،دق یارهایمع

 یمتقسـ  (ج باشند؛ یسنجش برحسب استاندارد م گونگیو ل
تر کـه   مستقل کولك یکامل به اجزا یآموزش های یتصالح

طور جداگانه  داشته و به یریگ قابل اندازه يجاز آنها نتا يكهر
. شـوند  یمـ  ینامـه گواه منجـر بـه اخـذ    یو در موارد سنجش
 حا  یندرع یهستند، ول ردا یها در حوزة خودشان معن پودمان
 ,UNEVOC) شـوند  یمنجـر مـ   یتصـالح  يكاز  یبه بخش

2013.) 
 يـك هـا   پودمـان  يرجزء همراه بـا سـا   يكمثابه  پودمان به 

حرفـة خـا     يـا رشـته   یرا برا یتلارلوب توسعة صالح
 ای رشـته  یـان سـاختار م  يـك منزلـة   . پودمان بهدهد یم یلتشک

ــته   ــدها را از رش ــ  و واح ــه مباح ــت ک ــ اس ــف  یاه مختل
شــامل  یآموزشــ یبرنامــة اصــل يــادگیری یبــرا یدانشــگاه

 (.Lopukhova & Yurina, 2017) شود یم
موضـوع   يكاست که با  یبستة خودآموزش یپودمان نوع 

را قـادر   يادگیرنـده خا  در قالب مناسـب سـروکار دارد و   
خود کنتـر  داشـته باشـد و آن را بـا      يادگیریتا بر  سازد یم

 یـل کولـك تکم  یها در گروه يامستقل  طور سرعت خود به
بتواند اهدا  را  يادگیرندهاست که  يافتهقدر ساختار کند و آن
 يابیخود را ارز یتمواد و روش را انتخاب و موفق مشخص،
. يردرا بپذ يادگیری یبرا یشتریب یتمسئول طريق ينکند و ازا
 یشتریبه بلوغ ب یدنرس یازمندن یراهبرد آموزش ينازآنجاکه ا

ــدهطــر  از ــان  يادگیرن ــوزش پودم ــه آم ــرا یاســت، ارائ  یب
 & Aron Antony Charlesتر است) آموزان بالغ مناسب دانش

Rajasekar, 2014 از  یواحـد کـامل    بـه « پودمـان »(. اصطالح
 یـری گ و به شکل شود یمربوط م یرشتة خا  دانشگاه يك
کـارآموزان منجـر    یا و حرفـه  یمهارت عموم ينلند يا يك
 (.Ibyatova, Oparina & Rakova, 2018) شود یم
 

 پودمانی رویکرد

 محـور  و تمرکـز  ،ودمـانی پ منظا براساس آموزش رويکرد در
 Gubaydullinaa et) اسـت  يادگیرنده فرد بر يادگیری اصلی

al., 2016). توانـايی  و دانـش  مهارت، بهبود و افزايش سبب 
 تمـام  دهنـدة  جهـت  و شـود  می آنان شغل با متناسب کارکنان

 آموزشـی  هـای  برنامـه  تـدوين  و تهیـه  به مربوط های الیتفع
 تباطار برقراری با آموزشی رويکرد اين ،ديگر عبارت به است.
 نیازمورد های توانايی و ها مهارت سلسله اين به نزديك بسیار
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 های پودمان ،کار محیط در ها فعالیت دادن انجام برای کارکنان
 ارائـه  توانـايی  کـه  کند می تعريف را کامل و مستقل آموزشی

 شاغل فرد و دارند را نگرش و دانش با توأم مهارت نوع يك
 را کاری واحد يك دادن انجام ،نظرمورد ودمانپ کردن طی با

 رويکــرد (.در1382 )جهانیــان، آمــوزد مــی مســتقل طــور بــه
 از اسـتفاده  بـا  آمـوزش  اصـل  كيـ  مثابـه  به پودمان پودمانی،
 .(Rada, 2017) ودش می فيتعر یمنطق و مستقل یواحدها

 

 پودمانی نظام

 یهـا  اسـت کـه در آن برنامـه    یآموزشـ  ینظام ینظام پودمان
هـا   پودمان یها شده است. قسمت یلها تشک از پودمان یدرس
از  يـك . هرکنند یرا کامل م يکديگراند که  شده یمتنظ یطور

 يـك در  یتکسـب صـالح   یبـرا  یها دانش و مهـارت  پودمان
(. Seçilmiş & Ünlüönen, 2009) دهنــد یمــ  ارائــه ینــهزم
 ینظام آموزشـ  یلیپین،و توسعة مهارت ف یآموزش فنّ مانساز

کـه در آن   دانـد  یمـ  یآموزش یها از نظام یا را گونه یپودمان
ــ ــ  یطراح ــامانة آموزش ــاس ن یس ــنجیبراس ــغل یازس و  یش

 یکـه در آن محتـوا   ی. نظامگیرد یشکل م یصورت پودمان به
و  شـود  یمـ  یمها تقس پودمان يامستقل   یبه واحدها یآموزش
ها با درنظر  پودمان یبترک يقمناسب و سازگار ازطر ای مهبرنا

 یـره و غ یا ساختار حرفـه  يا یفرد، توسعة فن یازهایگرفتن ن
کـار نظـام    ی(. سازمان جهـان TESDA, 2017) گیرد یشکل م
از  هـا  یتکـه در آن صـالح   کند یم يفتعر یرا نظام یپودمان
هــا  از پودمــان يــكانــد و هر شــده لیپودمــان تشــک یتعــداد

 ,ILOمنجـر شـوند )   ینامـه طور مسـتقل بـه گواه   به توانند می

2007.) 
 

 پودمانی درسی برنامة

 يـادگیری  ينـد در فرا یلدنبـا  تسـه   بـه  یپودمان یبرنامة درس
 یو مرتبط بـا زنـدگ   یعمل ی،صورت تجرب به یراست که فراگ

ز لند پودمان ا یمناسب یبیدر جامعه با آن مواجه است و ترک
روشـن و سـاعات آمـوزش     يادگیری-ياددهی های یتبا فعال

ــ   ــامل م ــخص را ش ــود یمش ــدا ، Malik, 2012) ش (. اه
 یدر برنامـة درسـ   یابیمحتـوا و ارزشـ   يادگیری، یها یتفعال

اسـت.   یمربـوط بـه دورة آموزشـ    یهـا  تابع پودمان یپودمان
 یپودمـان  یدرس یها برنامه یمحورهای اصل يادگیریاهدا  

و بـا   گیرنـد  ینشـان مـ  « ای استانداردهای حرفه»هستند که از 
 یهـا  و شـاخص  شـوند  یمـ  ينکـارکردی تـدو   یلانجام تحل

 شـوند  یم یینتع ینسبت به اهدا  آموزش يادگیری یشرفتپ
 (.1391)لهاربند، 

دورة  یبرنامـة درسـ   یکـاربرد -یدر دانشگاه جامع علمـ  
از ای  پودمـــانی از مجموعـــه کـــاربردی –کـــاردانی علمـــی

های عمومی، پايه و تخصصـی و کـارآموزی تشـکیل     پودمان
پودمان و  12تا  8های اين دوره بین  شود. مجموع پودمان می

واحد آموزشی و مجموع سـاعات دوره   75الی  73بر  مشتمل
. واحـد  باشـد  یتا دو هزار ساعت مـ  يستو دو ربین يك هزا

صورت مسـتقل   درون هر پودمان به يهو دروس پا یکارآموز
هـای خاصـی    . هر پودمان دارای ويژگـی شود یم يزیر برنامه

است و برای گذراندن هر پودمان بايستی به شرايط ورود بـه  
آن توجه شود و در پايان هر پودمـان آزمـون مهـارت همـان     

شود و به کسانی که پودمان را بـا موفقیـت    می رپودمان برگزا
ة کـاردانی  بر دور . افزونشود یبگذرانند، گواهی قبولی داده م

 یلـی تکم یهای آمـوزش عـال   کاربردی پودمانی، دوره–علمی
شـده   يـف پودمان تعر با عنوان دورة تك یلیسطوح تحص ینب

در  یهای مهـارت  آن متشکل از آموزش یاست که برنامة درس
لنـد نقـش    يـا  يكهای  درس است که توانمندی ندقالب ل

و  160و حداقل زمـان آمـوزش آن    دهد یرا پوشش م یشغل
 یهـا  آمـوزش  یعـال  یساعت است )شـورا  480داکثر آن ح

 (.1378 کاربردی،–یعلم
 

 پودمانی تدریس

در  يستـدر  یهـا  روش تـرين  يـج از را يکی یپودمان يستدر
 یايیو آسـ  يیاروپـا  یاز کشـورها ازجملـه کشـورها    یاریبس

 یا برنامـه  یپودمـان  يس(. تـدر Sadiq & Zami, 2014است )
مـوزان اسـت کـه شـامل     آ دانـش  يـادگیری  یبرا شده یطراح
که  یزاتیمواد و تجه يادگیری، های یتفعال ها، ينتمر یف،تکال
 ,Ibyatova) شود یم یشنهادپ يا یهآموزان ته با دانش کار یبرا

Oparina & Rakova, 2018.) 
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 پودمانی آموزش اصول

اصـل اسـت کـه هـر کـارآموز       ينا بر یمبتن یآموزش پودمان
اصـو    یکنـام (. نRada, 2017خود را دارد ) يادگیریسرعت 

را  یپودمـان  یدورة آموزشـ  يـك  یو اجـرا  یناظر بر طراحـ 
 یهـا  : اصـل توجـه بـه تفـاوت    دانـد  یبر لهار اصل م مشتمل

و  یاصل مستقل بودن هـر پودمـان؛ اصـل خودآمـوز     ی؛فرد
 یآموزشـ  یها اصل ارتباطات پودمان ها؛ وزشآم یخودراهبر

اصـل اسـتقال ،   (. 1386 یکنـام، )ن یشـغل  یمهارت یازهایبا ن
شغل، اصل توجه به  یمهارت یازهایاصل ارتباط تنگاتنگ با ن

ها، اصل  در حد تسلط، اصل خودآموز بودن آموزش يادگیری
 يکـرد اصو  حاکم بر رو ينتر مهم یفرد یها توجه به تفاوت
ــانیآمـــوزش پو ــ دمـ ــ یتلقـ ــود یمـ ــال ی)شـــورا شـ   یعـ

 (.1378 ی،کاربرد-یعلم
 

 پودمانی آموزش های ویژگی

کامل  یمستقل است و از عملکرد ی،موزش به روش پودمانآ
کـه آن را از   باشـد  یدر لارلوب خود برخوردار م يتیو هو
و خوشـد ،   مهر ی)دانا، محمد کند یم يزها متما آموزش يرسا

متناسـب بـا    ی؛و خودگام یخودآموز يی،(. خودمحتوا1394
ــاوت ــا تف ــرد یه ــدا ؛     ی؛ف ــودن اه ــفا  ب ــن و ش روش
که  یو ساختار معلومات یاز توال یو برخوردار يافتگی سازمان
امکـان مشـارکت فعـا      شود؛ یم یدهسنج یعلم یها با روش

 بـر  یمبتنـ  یابیارزشـ  یاز راهبردهـا  یو برخـوردار  یران؛فراگ
و در دسترس بـودن اطالعـات    ینگر کل ی؛پژوهش های يافته

 یآمـوزش پودمـان   هـای  يژگـی و يگراز د یرانفراگ یالزم برا
بـا   گـر  یلعنوان راهنما و تسه به ی(. مرب1382 ان،یاست )جهان

 یمتنــوع و اســتفاده از راهبردهــا یهــا از رســانه یمنــد بهــره
 & Alelaimat) کند ینقش م يفایا یمشارکت یوةآموزش به ش

Ghoneem, 2012.) 
 یمؤسسـات آموزشـ   ی،آموزش بـه روش پودمـان   يایمزا 
 یـب غنوع از آموزش تر ينا یرا به اجرا یررسمیو غ یرسم

نوع آموزش  ينا یبرا يادیز يایکرده است. پژوهشگران مزا
 از: اند از آنها عبارت یاند. برخ کرده یانب

 ؛آموزش ارائه زمان رساندن حداقل به 

 ؛آموزشی های هزينه سازی بهینه 

 از کمتر يا بیشتر های آموزش ارائه از پرهیز و بودن اندازه به 
 ؛واقعی نیاز

 عملـی  و ذهنـی  هـای  توانـايی  قدقیـ  شیابیارز انجام امکان 
  ؛آموزشی متفاوت های دوره در کارآموزان

 و ای حرفـه  مناسـب  مسیرهای به کارآموزان مناسب هدايت 
 ؛مرتبط های آموزش

 تحـوالت  جريـان  در آموزش در سازگاری و انعطا  ايجاد 
 ؛یفناور ةفزايند

 آموزشـی  نظام يك در مهارت لند ارائه امکان کردن فراهم 
  ؛فعا 

 بــرآوردن در علمــی و دقیــق کاروســاز ايجــاد نامکــا 
 وزیبـازآم  برای کارآموزان و کارکنان آموزشی نیازهای پیش
 ؛آنان شغلی ارتقای يا

  ــان حصــو ــوزش اثربخشــی از اطمین ــا آم  شايســتگی و ه
 از پـس  هـا  مسئولیت قبو  و مشاغل احراز برای کارآموزان

 ؛(1386 )جاريانی، آموزشی ةدور اتمام

  محتوای گذاری اشتراک و بروزرسانی گری،بازن در سهولت 
 (.1391 )لهاربند، ها پودمان

 

 سنتی آموزش و پودمانی روش به آموزش مقایسة

 سـنتی  روش با پودمانی روش به آموزش ةمقايس (1) جدو 
 های روش آموزش، زمان هد ، های مولفه ةمقايس طريقاز را

ــدريس، ــیابی، روش ت ــتة ارزش ــادگیری بس ــای و ي  راهبرده
 (.Malik, 2012) دهد می نشان هريك مورد در گیریياد
 

 آموزشی پودمان تولید و طراحی های گام

 بــه بايــد طراحــی در و هســتند خودکفــا اساســاً هــا پودمــان
 آنهـا  بـودن  محتـوايی خود و خودمحور خودگام، های ويژگی
 يـك  تـدوين  و طراحی مراحل (.1386 )جاريانی شود توجه
 پودمـان،  لارلوب تدوين نیازسنجی، شامل آموزشی پودمان
 انتخـاب  ،عینـی  اهـدا   بـه  مربوط ويژگی توصیف و تعیین
 ةنمون تدوين ،آموزشی های رسانه و ها فعالیت انتخاب ،محتوا
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 ،آزمايشـی  هـای  داده تحلیـل  ،آزمايشـی  اجرای ،پودمان اولیه
 .(1998 )مییر، شود می آن بازبینی و ارزشیابی و پودمان تولید

 

 ایران پرورش و آموزش در پودمانی آموزش

 و يافـت  اسـتقرار  هفتـاد  ةدهـ  آغـاز  در آموزشی جديد نظام
 سـطوح  در انسـانی  نیـروی  تربیـت  هد  با کاردانش ةشاخ
 هـای  بخـش  بـرای  سرپرسـتی  و استادکاری، ،ماهر ماهر، نیمه

ــنعت، ــاورزی صــ ــدمات و کشــ ــورای) خــ ــالی شــ  عــ
 ةنام ینئآ آنکه ضمن درآمد. اجرا به (1379 پرورش، و آموزش
 آموزشی و تولیدی مراکز و ها سازمان ها، وزارتخانه همکاری

 گسـترش  منظـور  بـه  متوسـطه  آموزش جديد نظام اجرای در
 بـه  پاسـخگويی  و اقتصـادی  هـای  بخـش  بـا  آموزش ارتباط
 اين با (.1388 ،وزيران تهیئ) شد تصويب کار بازار نیازهای

 ســاير مهــارت اســتانداردهای از اســتفاده امکــان اتفــا ، دو
ـ  و شـد  فـراهم  کاردانش های رشته آموزش برای ها دستگاه  اب
 آموزشـی  محتوای تدوين مهارتی، های رشته ماهیت به توجه

 مـورد  پـرورش و آمـوزش  در پودمـانی  روش بـه  استانداردها
 ملـی  درسـی  ةبرنامـ  ابالغ از پس همچنین .گرفت قرار توجه

 درسـی  هـای  برنامه تغییر و 1391 در ايران اسالمی جمهوری

ــ هــای رشــته متوســطه، دوم دوره در ای حرفــه و یفنّــ  و  یفنّ
 رويکـرد  بـا  گرفتـه،  صورت های نیازسنجی براساس ای حرفه 

 درسی های برنامه طراحی و شد ريزی طرح شايستگی بر مبتنی
 رشـته  هـر  کـه  توضـیح  ايـن  بـا  شد. انجام پودمانی روش به

 هــای شايســتگی دروس و پايــه و عمــومی دروس بــر عــالوه
 هـای  شايسـتگی  درس شـش  تعداد شامل شترک،م و یفنّغیر
 شـود.  مـی  ای حرفـه  صالحیت سطوح در حرفه با طمرتب یفنّ
 شـغل  كي معر  که شود می تشکیل پودمان پنج از درس هر
 (.1395 )دورانديش، است کار دنیای در
 

 ایران عالی آموزش در پودمانی آموزش

 در نیپودمـا  کاربردی-علمی های آموزش ةنام ینئآ تصويب با
 رويکرد ،کاربردی–علمی های آموزش عالی شورای در 1376

 هـد   با کاربردی-علمی جامع دانشگاه در پودمانی آموزش
 کشـور  مختلف های بخش در ماهر انسانی نیروی به ابیدستی
 هـای  برنامـه  بـا  متناسـب  و جامعـه  شـغلی  ینیازها اساسبر

 ری و بهـره  منظـور  بـه  و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ةتوسع
 هـای  آمـوزش  از اجتنـاب  و کشـور  آموزشـی  منـابع  از بهینه
 هـای  آمـوزش  نامـه،  آئین اين مواد در شد. مطرح ضروریغیر

 سنتی روش و پودمانی روش به شآموزة مقایس. 1 جدول

 پودمانی سنتی مؤلفه

 .است مشخص و واضح کامالً فراگیران برای اهدا  .نیست مشخص فراگیران برای اهدا  هد 

ــان آموزش زمان ــان در و اســت محــدود آمــوزش زم  زم
 .يابد می پايان شده تعیین و مشخص

 .نیست محدود

 .اسـت  دمحـدو  فراگیـر  روش دو يـا  يك به تدريس های روش
 انفعالی برخورد يادگیری فرايند در فراگیران
 .دارند

 آمـوزان  دانـش  .باشـد  مـی  پودمـان  ماهیـت  براساس و متنوع
 دارند. تعامل يادگیری بسته محتوای با فعا  صورت به

 بـرای  پودمـان  کـل  از ارزشـیابی  و اسـت  مسـتقل  صورت به .دارد محوری  حافظه بر تمرکز ارزشیابی روش
 .گیرد می ورتص صالحیت سنجش

 توجـه  فـردی  های تفاوت به و است عمومی يادگیری بستة
 .ندارد

 هـای  تفاوت و فراگیر های توانايی با متناسب و است انفرادی
 .شود می تدوين متوالی صورت به شود. می طراحی فردی

 حاصـل  يادگیری از بخشی تنها است ممکن يادگیری
 .دارد تمرکز موضوع يك بر تنها .شود

 .است نگر کل .افتد می اتفا  تسلط حد در یيادگیر
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 منفصـل  هـای  آمـوزش  از شـکلی  پودمـانی  کـاربردی -علمی
 قالـب  در شـغلی  هـای  تخصص آن در که است شده تعريف
 و شـده  داده آموزش فراگیران به مستقل آموزشی های پودمان

 شـود.  مـی  کـاردانی  رسـمی  مدرک صدور به نجرم نهايت در
 پودمـانی  کـاربردی -علمـی  های آموزش ساختار به ،همچنین
 هـای  خروجـی  و آموزشـی  برنامة ورودی، های ويژگی شامل
 عـالی  شـورای ) اسـت  شـده  اشـاره  هـا  آمـوزش  از نـوع  اين

 هـای   آمـوزش  اهـدا   (.1376 ،کاربردی–علمی های آموزش
  ز:اندا عبارت پودمانی کاربردی-علمی

 پاسـخگويی  و انسـانی  نیـروی  توانمندی و مهارت افزايش -
 ؛جامعه مشاغل آموزشی نیازهای به سريع

 شـتاب  و آموزشـی  هـای  دوره اجـرای  زمـان  کـردن  کوتاه -
 کـاهش  و کارآمد انسانی یروین تربیت روند به بخشیدن

  ؛آموزش های هزينه
 مهــارتی هــای آمــوزش ارائــه در پــذيری انعطــا  افــزايش -

 محیطـی  شـرايط  و شغلی های حوزه مقتضیات با تناسبم
 فــردی هــای تفــاوت بــا متناســب و ســرزمین آمــايش و

 ؛نفراگیرا

 بـه  آن تبـديل  و هـا  دوره تکمیل با فراگیران ةانگیز افزايش -
 (.1394 همکاران و )شمشادی عالی رسمی های دوره

 هـــای درســـی  نامـــة تـــدوين برنامـــه ، آئـــین1378در  
ريزی  تصويب شورای عالی برنامه دمانی بهکاربردی پو-علمی

کاربردی رسید. اجرای پودمـان، حـداقل   -های علمی آموزش
هــای يــك دوره آمــوزش پودمــانی، ســاعات  تعــداد پودمــان

ارائــه کــارورزی در  هــا و وضــعیت آمــوزش، انــواع پودمــان
نامه  کاربردی پودمانی، مفاد اين آئین-های کاردانی علمی دوره

 ارزشیابی، اصالح و بهبود 

 
 

 های طراحی و تولید یک پودمان آموزشی گام .1شکل 

 تولید پودمان
 انتخاب

 محتوا

دانش و  تولید
های مربوط  مهارت

 نیازسنجی به اهداف عینی

ها و  انتخاب فعالیت

 های آموزشی رسانه

های  تحلیل داده

 آزمایشی

های  تدوین اندازه
مالک برونداد 

 یادگیری

تعیین چارچوب 

 پودمان

توصیف 

های  ویژگی

 یادگیرندگان

تدوین اهداف 

 عینی

 اجرای 

 آزمایشی

نمونه تدوین 
 پودمان اولیه

 ارزشیابی، اصالح و بهبود 
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 ،کاربردی–علمی های آموزش عالی ورایش) شود را شامل می
 وزيران، تهیئ 6/7/1379 مصوب اجرايی نامة درآئین (.1378

 بیـان  خـدمت  ضـمن  های آموزش از شکلی پودمانی آموزش
ــده ــت ش ــه اس ــص آن در ک ــای تخص ــغلی ه ــب در ش  قال
مستقل و جدا از هم به کارکنان آموزش  یآموزش های پودمان
 يجـاد را ا یمهـارت خاصـ  هـا   از پودمان يك. هرشود یداده م

 يجـاد ها منجر بـه ا  پودمان يردر کنار سا حا  ینو درع کند یم
(. 1379 يران،وز یئت)ه شود یتر م و جامع يدمهارت جد يك
در  يرانوز یئتنظام آموزش و مهارت مصوب ه نامة یندر آئ
 یصورت مهارت به یآموزش یها بسته ياها  ، انواع پودمان1390

 يـف تعر یحوزة شـغل  يكمرتبط با  ،تخصصی یو مهارت پايه 
 یآموزش یها بسته ياها  پودمان يناز ا يكدر هر یتشد. موفق

کارآموز  که ینحو به شود یمهارت م ینامةمنجر به صدور گواه
 یآموزشـ  یهـا  بسـته  يـا هـا   پودمان یموفق در گذراندن تمام

طبـق   تواند یم یل،تحص–سطوح ینب یلیو مرتبط تکم یمتوال
 يـزی ر برنامـه  یکـارگروه همـاهنگ   هـای  نامه ینمصوبات و آئ

مـورد   یدر نظام آموزش مهـارت و فنـاور   یو آموزش یدرس
مـرتبط   یلیقرار گرفته و موفق به اخذ مـدرک تحصـ   يابیارز

 سـمی از ر اعـم  یمهارت و فناور یها دوره یها شود. آموزش
ـ  یلیو تکم  یهـا  بـه روش  توانـد  یمـ  یلیسـطوح تحصـ   ینب
با اسـتفاده از   یبیترک يا یکیونالکتر حضوری، یمهن ی،حضور

ــوزش ــا آم ــ یه ــان ی،ترم ــك ی،پودم ــان و دوره ت ــا پودم  یه
 نامـة  ین(. در آئـ 1390 يـران، وز یئـت انجام شود )ه یتخصص

مصوب  یلتحص-سطوح ینب یلیتکم یهای آموزش عال ه دور
ـ   يفتعر یمدت کوتاه های ه، دور1391 مقـاطع   ینشد کـه در ب
کـار،   یرویوری ن اء بهرهمنظور ارتق به یآموزش عال یلیتحص
ای مطـابق بـا    و حرفـه  یدانش و مهارت، ارتقاء شغل يشافزا

 يـا کار، کارگـاه   یطکار در مح ینح يافناوری روز، در شروع 
ها در قالـب   نوع از آموزش ين. اشوند یمراکز آموزش ارائه م

 شـود  یو اجـرا مـ   یطراحـ  یهـای آموزشـ   بسـته  ياها  پودمان
 (.1391 کاربردی،–یلمع یها آموزش یعال ی)شورا
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